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  چكيده
متن  ليتحل رو، نيا از اوست؛ يستيز يفضا و ،زمانه ،مؤلف ذهن ةنييآ متن
در  مخاطبـانش مؤلفـان و   عيوسـ  ةو گسـتر  تيـ ماه سـبب  بـه  داستان ژهيو به
برخاسـته از   القلـوب  محبـوب  كتـاب . دارد تيـ هر دوره اهم خيتار افتيدر

ـ  شـناخت  در آن ليتحل و است هيصفو ةدور يفرهنگ ـ يگفتمان فكر  تـر  شيب
روش  بـا  پژوهش نيا. گشاست راه رانيا در يپرداز تانداس رشد مهم ةدور نيا

و شـحنه   يزن مكار با قاضـ  مكر سه«داستان  يبه بررس يگفتمان انتقاد ليتحل
ايـن  مـتن   نشـان دهـد كـه    تـا پردازد  يم القلوب محبوباز كتاب  »و محتسب

 بازتـاب  را يصـفو  عصـر  ياجتمـاع  ـ  يفكر ياز فضا ييها گوشه چه داستان
ـ  كـه اند  انتخاب شده يواژگان يدر سطح زبان كه نحاصل آ. دهد يم  نيتـر  شيب

سـطح  . نـد رزنانـه دا  يگـر  لهيمكر و ح يعنيداستان  ياصل ةيما بن با را سازش
آنـان   يقـ يتطب يمضـمون و بررسـ   در متون هم يداستان نيبه تواتر چن يريتفس
 يعصر صفو ياز نظام رفتار يداستان بخش يگفتمان نييدر سطح تب. پردازد  يم

  .است هدرك ييرا بازنما
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  مقدمه. 1
 زبان در ييساختارگرا و يستيفرمال يكردهايرو شدن مطرح از پس ژهيو به رياخ يها دهه در
 يهـا  روش از تفادهاسـ  گـر، يد يهـا  رشـته  بـه  مباحـث  نيا شدن دنيكش سپس و اتيادب و

ـ يغ و يادب مختلف متون ةدربار يليتحل گوناگون  يهـا  روش نيـ ا. اسـت  افتـه ي رواج يرادب
 رنـد، يگ يمـ  بـر  در را يمطالعـات  يهـا  و حـوزه  ،اهداف ،ياز مبان يعيوس ةكه گستر ،يليتحل

پنهـان گـاه شـامل     يايـ زوا نيـ ا. آشكار كنند شياز پ  شيبپنهان متون را  يايزوا اند توانسته
 كـه  سـت ا رو نيـ ااز . اسـت  يو اجتمـاع  يخيو گاه شامل مسائل تـار  يو ادب يسائل زبانم

  .دارد كاربرددر گذشته  يپنهان اجتماع يها هيال به بردن يپ يبرا ها آن از استفاده
از جملـه روش   ،يلـ يتحل يهـا  روش نيـ ا اسـاس  بـر  يفراوان يها پژوهش زمينه نيا در
 زيـ روش ن نيـ با استفاده از ا يتوجه به متون داستان. ستا انجام شده ،يگفتمان انتقاد ليتحل

 ليـ تحل گونه نيا را معاصر يها داستان ياريو محققان بس ابدي گاهيمحققان جا نيتوانسته در ب
 كـه  انگاشـت  نيچنـ  تـوان  يمعاصر، م يمتون داستان يبررس ةاز مسئل جدا. اند كرده يبررس و

 در. دارد كــاربرد زيــن كهــن يداســتان متــون يبررســ يبــرا يانتقــاد گفتمــان ليــتحل روش
صنعان در  خيگفتمان داستان ش ليتحل« ةبه مقال توان يم خصوص نيا در يفارس يها پژوهش
  .كرد اشاره موفق يا نهيشيپ منزلة به يديب يال يزديو آمنه ا ازرلوياز رضا » عطار ريالط منطق
 يتـوجه  كـم  افتـه يريحرت يها داستان به يصفو دورة يليمطالعات تحل در ،نيا وجود با
 ليتحل است، رانيا تمدن و فرهنگ خيتار در مهم يا دوره دوره نيا كه جا آن از و است شده
 آن ياجتمـاع  خيتـار  پنهـان  يها گوشه به افتي ره منظور به دوره آن يداستان و يمتن فاتيتأل
 موضوع نيبه ا ماًيكه مستق يضرورت در كنار نبودن پژوهش نيا. دينما يم يضرور و ستهيبا

  .كند  يمرا دوچندان  يبررس نيپرداخته باشد، ارزش ا
اسـت كـه مـتن در سـه سـطح       نيـ پژوهش ناظر بـه ا  نيا ياساس، پرسش اصل نيا بر
 ياجتماع و يفكر يفضا از ييها گوشه چه يگفتمان نييو تب ،ينامتنيب ريتفس ،يزبان فيتوص
پاسخ  يبرا. رديگ يم صورت ييارهاابز چه با ييبازنما نيا و دهد يم بازتاب را يصفو دورة
مـتن   كيـ  ليـ فـركالف در تحل  يگفتمان انتقاد ليپرسش، با به كاربستن روش تحل نيبه ا

 اوضـاع  دهنـدة  بازتابآن كه  پنهان يها هيالبه  تا ميا دهيكوش ،يكوتاه از دورة صفو يداستان
ن و مناسبات قدرت زنان و مردا انيروابط م ثياز ح ژهيو  به داستان، نگارش دورة ياجتماع

 ميمفـاه  زين و دوره نيا يخيتار متون از راه نيا در و ميكن دايپ راه است، جنس دو نيا انيم
  .ميا گرفته بهره معاصر يها پژوهش
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  يمفهوم چهارچوب. 2
  گفتمان 1.2

 يفيتعر ارائة اما رود، يم كار به هنر و يانسان علوم يها شاخهاز  ياريبس درگفتمان  ةواژ امروزه
 حـوزة  به گفتمان كلمة يكاربردها نينخست. ستين ممكن يسادگ به آن از اجماع مورد و احدو

 .)37: 1380مـك دانـل،   (تعلـق دارد   ،يانتزاعـ  يشناسـ  در مقابـل زبـان   ،يكاربرد يشناس زبان
 كـار  بـه  شـده  نوشته متن مقابل در يشفاه يوگو اشاره به گفت يشناسان ابتدا آن را برا زبان

 گفتمان يبرخ كه جا بدان تا ،)Fairclough, 1992: 3( دادند گسترش را آن سسپ و بردند يم
  ).17: 1382 لز،يم( كردند تصور متن ديتول يها نهيزم و بافت را

 ،يانسـان  علوم گريد يها رشته به يشناس زبان از آن به مربوط مباحث و گفتمان اصطالح
 راتيكه آثار او در باب گفتمان تـأث  فوكو، شليم. افتيراه  ،ياسيس و ياجتماع علوم ژهيو به

 ةرابطـ  نيـي زبان و گفتمان را در تب يواژه نهاده بود، نقش محور نيبر معنا و مفهوم ا يمهم
 و مسلط فاعل و كنند يم ظهور زبان ةعرص در قدرت روابط كه است آنو بر  داند يقدرت م

 تـوان  يمـ ). 290: 1379 ك،يـ تاج( شـوند  يم زيمتما هم از زبان واسطة به سلطه تحت فاعل
 كه است يزبان قالب در يشگياند يها نظام ليتحل ضرورت بر گفتمان ياصل ديتأك كه گفت
  ).16: 1380مك دانل، ( شوند يم انيب آن با مذكور يها نظام

  
  گفتمان ليتحل 2.2

 1952كـه در   نـام،  نيهم با يا مقاله در سيهر كيزل بار نينخسترا » گفتمان ليتحل« عبارت
 يعنـوان روشـ   بـه  1970از دهة  گفتمان ليتحل). 22: 1379 بهرامپور،( برد كار بهد، ش منتشر

 ليتشـك  ةرابط يو بررس) اعم از گفتار و نوشتار(متن  ديتول نديفرا ةمطالع يبرا يا رشته انيم
كـار   گوناگون بـه  يمعرفت يها و حوزه يمتن در عرصة علوم انسان يريگ و شكل يدئولوژيا

 در. رنديگ يم نظر در روش ةمثاب گفتمان را به ياجتماع علوم در). 78: 1390 ،يآقاجان( رفت
 متـون . استدر آن  نهفته و پنهان يمعانو  متن ةنيزم دادن نشان يپ در لگريتحل كرديرو نيا
متـون   گذر ره از ياجتماع رفتار و نديآ يم شمار به يشناخت نشانه و ياجتماع يها كنش جةينت

 در ،رو  نيـ از ا). 54: 1379بهرامپـور،  ( اسـت  مـتن  از يبخشـ  دخو يحت و شود يمشناخته 
ـ  يها كه اغلب داده خ،يچون تار يمعرفت يا حوزه رو در قالـب زبـان و عمومـاً متـون      شيپ
 محقـق . گشاسـت  راه ياديگفتمان تا حد ز ليتحل يها موجودند، استفاده از روش ينوشتار

 و شود يم وارد متن يتيموقع نةيزم به و رود يم فراتر متن بافت از ها روش نيا يريگ كار به با



 ... »سبزن مكار با قاضي و شحنه و محت  مكر سه«تحليل داستان    128

 ،ياجتمـاع  ،يفرهنگـ  يتيموقع يها بافت به گريد يسو از و متن درون روابط به سو كي از
  .پردازد يم يخيو تار ،ياسيس

  
  قيتحق روش. 3

 )Norman Fairclough(نورمن فركالف  يانتقاد گفتمان ليتحل روش يريكارگ در نوشتار حاضر با به
روش كه  نيا. ميپرداز يم »و محتسب و شحنه يمكر سه زن مكار با قاض«داستان  يبررس به
داد،  يگفتمان الكال و موف را در آن جـا  ةينظر زيفوكو و فركالف و ن يكردهايرو توان يم

 از افـراد  اسـتفادة  يهـا  وهيش دگاهيد نيا بر بنا. است ياجتماع ييِگرا سازنده دگاهيبر د يمبتن
 خلـق  را افـراد  ياجتمـاع  روابـط  و تيهو و جهان فعاالنه بلكه ست،ين منفعل و يخنث زبان

  .دهد يم رييتغ و كند يم
 كـرد يرو نيـ در ا هيـ نظر نيتـر  منسـجم  توان يم را فركالف يانتقاد گفتمان ليتحل ةينظر
نسبت به زبان و قـدرت اسـت؛    ياريش هوشياو كمك به افزا يةنظر يهدف كاربرد. دانست

 بـودن  محـور  مـتن . گران نقـش دارد يبر د يا عده ةسلط در زبان گونهچ كه مسئله نيژه ايو به
 تحـوالت  يبررسـ  در زبـان  كـاربرد  ليـ تحل از اسـتفاده  فـركالف،  يگفتمـان  ليتحل كرديرو

 يهـا  كنش يريگ شكل در ياجتماع يساختارها مستقل نقش شناختن تيرسم  بهو  ،ياجتماع
 ،برقرار اسـت  كيالكتيد يا رابطه اجتماع ابعاد ريسا و گفتمان انيم اساس آن كه بر ،ياجتماع

  .سازد يحاضر مناسب م داستان ليو تحل ريتفس يفركالف را برا يگفتمان انتقاد ليروش تحل
  :گونه است نيا يل گفتمانيفركالف در تحل يا هيال سه يالگو
شوند  يافت ميك متن يشود كه در  يگفته م يا يصور يها يژگيو ةبه مجموع: فيتوص

مربوط بـه واژگـان و دسـتور زبـان      يها نهيان گزيژه از ميو يها عنوان انتخاب ند بهتوان يو م
  .پردازد يمتن م فيسطح صرفاً به توص نيمحقق در ا. شوند يتلق

د كـه  كنـ  ير روشن ميتفس ةمرحل. رديگ يم صورت سطح نيا در ندهايافر ليتحل: ريتفس
ود روابـط قـدرت و سـلطه و    خـ  يخـود  ن مرحلـه بـه  يـ ا. ستنديفاعالن در گفتمان مستقل ن

 ةمبـارز  ةمعمـول را بـه صـحن    يگفتمان يها ها، كه كنش فرض شينهفته در پ يها يدئولوژيا
 ين هم ضرورييتب ةمرحل ين هدفيمنظور تحقق چن به. كند ينم انيكند، ب يل ميتبد ياجتماع
  .شود مي يمرحله بررس نيدر هم تيناگفتمانيو ب تينامتنيب ةمسئل. است
. است يند اجتماعياك فرياز  يعنوان بخش ف گفتمان بهين مرحله توصياز ا هدف: نييتب

دهـد كـه چگونـه     يكنـد و نشـان مـ     يف مـ يتوصـ  يعنوان كنش اجتمـاع  ن گفتمان را بهييتب
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هـا   دهد كه گفتمان ين نشان ميين تبيچن هم. بخشند يگفتمان را جهت م ياجتماع يساختارها
همان مناسبات  ياجتماع يمنظور از ساختارها. ها بگذارندتوانند بر آن ساختار يم يراتيچه تأث

  :دهد يم نشان ينمودار نيچن با را الگو نيا يو. )86- 78: 1380مك دانل، (قدرت است 
  

  گفتمان ليابعاد تحل
  
  
  
  )متن ليتحل( فيتوص

  
  )نديافر ليتحل( ريتفس

 
 

  )ياجتماع ليتحل( نييتب
  

 
ـ  بـه را معادل كاربرد زبان  گفتمان فركالف، فيبنا به تعر ،حاضر يبررس در  كـنش  ةمنزل
 اسـتفادة  نحوة به توجه با متن ).119- 118: 1379 پس،يليف و ورگنسني( ميا دانسته ياجتماع
ـ  كـه  ييژانرهـا  و ها گفتمان از مؤلف  جسـتن  بهـره  يچگـونگ  و داشـته  وجـود  او از شيپ
 ،رو نيـ ا از. شـده اسـت   ليـ تحل متن افتيدر يبرا ها گفتمان و ژانرها نيا از او عصران هم

 بـه  نيـي تب سـطح  در و دارد اختصاص داستان ينامتنيب ريتفس به حاضر ةمقال در ريتفس سطح
  .پردازد يم) متن ديتول زمان( يعصر صفو ياجتماع يها يژگيو

  
  القلوب محبوب دل در يداستان: زن سه مكر داستان. 4
و شـحنه و   يكار با قاضمكر سه زن م« تيحكا شده است ليمقاله تحلاين كه در  يمتن

 ريـ تحر برخوردار رزايم. است يفراه برخوردار رزايمالقلوب  محبوباز كتاب  »محتسب
بـود در اصـفهان و    »بايرعنا و ز«به نام  اتياز حكا يا مجموعهكه  ،را كتاب نيا نخست
ــان ــه در خــدمت  يزم ــ حســنك ــ ،)1029-1007(شــاملو اســت خــان  يقل  ســدينو يم

 
 
 
 
 
 
 
 

  فرهنگي ـ كردار اجتماعي
 )موقعيتي، نهادي، اجتماعي(

  فرايند توليد
  
  
  

  فرايند تفسير
  

  كردار گفتماني

 متن
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 آن بـر  ياخالقـ  اتيـ در باب اخالق و حكا ييها فصلو ) 2-1: 1373قراگوزلو،  يذكاوت(
 ينـواح  در برخـوردار  رزايدر زمان اقامت م آرا محفل. نامد يم آرا محفلو كتاب را  ديافزا يم

. رود يمـ  نيخان از ب يقرچقا بن كرد و منوچهر التيا يها  جنگ انيجر در خراسان يمرز
دوم را  ريتحر نيبر آن افزود و ا ياتيوشت و حكابرخوردار كتاب را از نو ن رزايبعد م يمدت

و ) 1804، 5 ج: 1378صفا، ( است شده مياب در پنج باب تنظتك نيا. دينام القلوب محبوب
 الجـواهر  معـدن  ،يابوالفضل عالم دانش اريعچون  هم ،عصر هم يكتب اخالق يبرخ ةويبه ش
 است ختهيها درآم و داستان اتيرا با حكا ينكات اخالق ،كمال پاشازاده نگارستانو  ،يطرز

 دمنـه  و لـه يكلشرق تعلـق دارد و   اتيدر ادب رپايد يكه به سنت يا وهيش) 1497، 5 ج: همان(
  .بارز آن است ةنمون
از اوضـاع   ييهـا   تـوان رگـه   ينگاشته شده است و مـ  يصفو ةدور اواسط در كتاب نيا

و  اتيـ از جزئ يبـا انبـوه   القلـوب  محبوبدر . را در آن مشاهده كرد فيعصر تأل ياجتماع
 را خـود  نگـارش  عصـر  يستيز يفضا يخوب كه به ميآن زمان مواجه ةروزمر يزندگ اتيكل

مردمان  ياجتماع يزندگ ةمطالع يبرا يمناسب ةمتن نمون نيا ،يرو  نيهم  از .كند يم منعكس
 در باب پنجم كتاب و تيحكا نيا. هاست حاكم بر آن يها از گفتمان يو آگاه يصفو ةدور

رعنـا و  «بلنـد   تيـ حكا. آمده است »مردان و زنان مكر انيب و بايرعنا و ز«در خالل داستان 
رعنا و «ظاهراً داستان . ابدي ياست و كتاب با آن خاتمه م القلوب محبوبداستان  نيآخر »بايز
 آن از يبخشـ  اي بود، كرده نيبار تدو نينخست ياست كه فراه ياتيهمان مجموعه حكا »بايز

 اتيـ داسـتان و حكا  نيـ باشـد، ا  حيصـح  ينظر نياگر چن .)1802 ،5 ج: همان( تاس بوده
كـه صـرفاً    ،نامـه  يطـوط و  سـندبادنامه ماننـد   ياتيـ توان بـا مجموعـه حكا   يآن را م يدرون

  .مقايسه كرداند،  آورده گريد يدو موضوع فرع اي كيمكر زنان را در كنار  يها داستان
همسـر  : اسـت  نيچنـ  »و محتسب و شحنه يمكر سه زن مكار با قاض« تيحكا ةخالص

 آن تيـ مالك يمـدع  كيـ ابند و هـر  ي يدر حمام م يشهر انگشتر ةو شحن ،محتسب ،يقاض
 كـه  هر و بزنند خود شوهر به يرنگيكند كه هر سه ن ينهاد م شيپ يحمام ريمادر پ. شوند يم
  .تر بود صاحب انگشتر است موفق كار نيا در

وصـال زن بـود    يهـا در آرزو  مـدت  كه هير همسااجن مرد و خود منزل انيم يزن قاض
زن . ر به عقد او درآوردجاعنوان نامزد ن را به يدارد تا و يكشد و شوهر خود را وام يم ينقب

 را زانشيـ زمان بـا آمـدن جـوان كن    آورد و هم يم خانه به و بديفر يرا م يمحتسب مرد جوان
 زن د،يـ آ يالفور به خانه م يف محتسب. ندكن آگاه واقعه نيفرستد تا او را از ا يم محتسب نزد

را كـه او از   ييرود، خبرهـا  يكند و خود به استقبال شوهر م يم پنهان يصندوق در را جوان
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دهد و او را بر سـر   يم نشان دهيجوان چ يرا كه برا يكند، بساط بزم يم دييتأ دهيشن زانيكن
 زن ناگهـان  رد،يـ گ يمـ  زن از را صندوق ديمحتسب در اوج خشم كل يوقت. برد يصندوق م

 يكند كه زن تمام آن بـاز  يمحتسب گمان م. كند يم يادآوري شكسته شوهر با كه را يجناغ
زن . كنـد  يجناغ برپا كرده و بدون گشودن صندوق خانه را تـرك مـ   يبردن در باز يرا برا

 زيـ زن شـحنه ن . رهانـد  يمـ  راكنـد و جـوان    يهم پس از چند ساعت در صندوق را باز مـ 
 يهوشـ يب يكند و بـه او دارو  يم دارياو را ب يا لحظه ده،يخواب خانه در شوهرش كه  يمهنگا

آورد و در  يصورت قلندران در م را به يخانه و زانيغالمان و كن يدست سپس با هم. دهد يم
گردد،  يم باز خانه به و ديآ يچون شحنه به هوش م. رداگذ يكه اقامتگاه آنان بود م يا خرابه

 نيـ مانـد و در ا  يدر كسوت قلندران مـ  يشحنه مدت. دهند ينند و به خانه راه نمز يرا م يو
 يمـدت  از پـس . ديآ ينم رونيب خانه از و است ماريب شحنه كه ديگو يم گرانيد به زن مدت

قلنـدر اسـت دوبـاره     يراسـت  كند كه بـه  يغالمش شحنه را كه اكنون گمان م يدست هم با او
چه را كه بر سرش آمـده در   آن ةقبوالند كه هم يرد و به او مآو يكند و به خانه م يم هوشيب

  .است دهيخواب د
 يحمـام  رزنيـ پ سـراغ  بـه  دوباره شوهرانشان دادن بيسه زن پس از فركه ي هنگام

اش  خـانواده  و رزنيـ شـنوند كـه پ   يروند تا او صاحب انگشتر را مشـخص كنـد، مـ     يم
 ،يفراهـ  برخـوردار  رزايم( اند ا خود بردهاند و انگشتر را ب رفته اريهاست كه از آن د مدت
1373 :368-383(.  

و زن شحنه و محتسب و  ينذر بستن زن قاض«داستان با عنوان  نياز ا يمنظوم صورت
 ةخان كتاب سينو دست ،يخط ةنسخدر دو » ظاهر كردن مكر خود در خدمت شوهران خود

 هشـت كـه در كتـاب   موجود است  نجف، ةخان كتاب سينو دست و تهران دانشگاه يمركز
شـباهت الفـاظ و    .)126- 53: 1390 ،يكراچـ ( اسـت  چاپ شده زنان احوال انيب در رساله

 گـذارد،  ينمـ  يبـاق  يشـك  كه است يا اندازه به برخوردار رزايم داستان و منظوم متن عبارات
 ريسـا  نثـر  بـه  داستان نيا عبارات كه جا آن از. است بوده يگريد مأخذ متن دو نيا از يكي

كـه مـتن    رود يم نيشباهت كامل دارد، احتمال غالب بر ا القلوب محبوبكتاب  يها نداستا
 يزديـ  ينام شاعر در نسخة نجف فوق. شعر بوده باشد ندةيبرخوردار مأخذ سرا رزايمنثور م

از  يزديـ  يفـوق  .)54: همـان ( سـت ين شـاعر  از ينام تهران دانشگاه ةنسخذكر شده، اما در 
 روزگـار  هم باًيو تقر ستهيز ياست كه در هند م مريق ازدهمي نقرهزال و طنزپرداز  يشعرا

 حيصح ياشعار به و نيو اگر انتساب ا) 638، 5 ج: 1379صفا، (است برخوردار بوده  رزايم
  .دارد نشانبالفاصله پس از نگارش آن  القلوب محبوبشهرت و رواج كتاب  ازباشد، 
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  يزبان فيتوص. 5
 چـون  ياتيـ حكا در يحتـ  و دارد مصـنوع  و دهيچيپ يثرن يطور كل به القلوب محبوبكتاب 
تر نوشته شـده،   ساده نيشيپ يها و بخش ،ها باب ،مقدمه با اسيق در كه ما نظر مورد تيحكا
 ريالنظ مراعات صنعت ژهيو و به دهيچيپ هاتيو تشب ،اتيكنا ،استعارات ،يادب عيوفور از صنا به

 ،است »بايرعنا و ز«داستان  يها تيشخص از يكي كه ،يمالح را تيحكا نيا. است برده بهره
بـا   اتيكاررفته در روا زبان به انهيعام اتيحكا مجموعه از گريد يارياما مانند بس. كند ينقل م
با . باستيز ةشاهزاد يتگريمالح همان زبان روا يتگريزبان روا. ندارد يداستان تناسب تگريروا
 يزبـان  تشـابه  دارد؛ تفـاوت  انـه يعام يها انداست رينظر با سا كياز  القلوب محبوبهمه  نيا

 تفـاوت  برخـوردار  رزايـ اسـت و م  )frame story( ها محدود به داستان چهارچوب تيشخص
در . كنـد  يمـ  تيرعا زن، سه مكر تيحكا مانند ،يفرع يها داستان اشخاص انيم در را يزبان
خاص تعلق  ياعاجتم ةطبق كيو قلندر كه به  يچون قاض ياشخاص يزبان ةگون تيحكا نيا

ـ  يها وفور واژه به يقاض. است متفاوت گرانيد يزبان ةدارند از گون كـار   را بـه  هيـ و ادع يعرب
آبائـك و   يكم السالم و عليعل«: كند يگونه خطاب م نيار را انج مرد مالقات نيدر اول. برد يم

بـا   سـنده ينو ،فـاولر  نظربه  .)370: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم( »ديها الرجل السعياجدادك ا
 نيـ ا بـه  رايـ دهـد، ز   يخود را از دسـت مـ   ارياز اخت يخاص اندك يزبان يساختارها نشيگز
 .)111: 1390فاولر، ( رنديگ يم يكنند و جا يش نفوذ ميها در گفته يفرهنگ يها ارزش بيترت

 يانيـ و كـاربرد ب  يفرهنگ يها عرف انيرا محصول تعامل م تيگفتمان روا گريد يياو در جا
ـ پد مـتن  از معنـا  يآزادسـاز  يبرا خواننده تيداند كه با فعال يها م از آن ندهسينو  ديـ آ يمـ  دي
 رينظ. فهمند يآن را نم يسادگ به گرانيد كه ديگو يسخن م يبا زبان يقاض .)112: همان(
او كه . ديتوان د يم زيخواند ن ينجار م يبرا يكه قاض يا يمعن يب ةمطلب را در خطب نيا

خوانـدن   ي، بـه جـا  است زن نجار و همسر خودش به شك افتاده ةعادال از شباهت فوق
 رديكنـد و انتظـار دارد كـه نجـار آن را بپـذ      يرا سـر هـم مـ    يمعن يب يعقد كلمات ةخطب

  .كند يشود و به او اعتراض م يم يقاض ةلياما نجار متوجه ح ؛)374: 1373 ،يبرخوردار فراه  رزايم(
مشتقات  ،ياسم يها و گروه لهيو ح ،رنگين ،بيفر ،مكر يها واژه داستان نيدر سراسر ا

ها را كه هـم   واژه نيا. شوند يم تكرار بار نيچند كلمات نيشده از ا و عبارات ساخته ،يفعل
 يراهنمـا  يهـا  توان واژه ي، ماست آمدهدر عنوان داستان  همدهد و  يبه زنان نسبت م يراو

 .)34: 1389 نالـت، يپ(جلب كند  داستان يمتن دانست كه توجه مخاطب را به مضمون اصل
هـا را بـه    مثبـت آن  ييدارد و زنان در معنا يبار منف يكه در زبان راو ،كلمات نيدر مقابل ا

 و يحمـام  رزنيـ چون سفاهت و حماقت وجود دارد كه پ ييها دهند، واژه يخود نسبت م
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 زيـ ن ياوو ر) 369: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(دهند  يم نسبت خود شوهران به زن سه
 يراهنما يها واژهبر  عالوه .)376: همان(كند  ياستفاده م يبا قاض در ارتباطبار از آن  كي

كـار   زنان بـه  يچون پلشت و جالده را هم برا يگاه واژگان مطلقاً منف يراو ب،يمكر و فر
 اتيـ در ادب يگـر  لـه يح يمنف يها چهره با را او يحمام رزنيپ يبرد و در اشاره به مكار يم
 يكه شـأن اجتمـاع   ديآ ياز متن بر م ،همه  نيا  با. كند يم سهيمقا جادو ةشمس انندم انهيمعا
 نيا با را آنان بار نينخست يراو. است بوده واال اريبس شوهرانشان نزد ارجشان و زنان نيا

تـاج   يگـر ين و ديشهر باالنشـ  يآغوش قاض يدر دارالقضا يكي«: كند يم يمعرف عبارات
 »ن بـود يخاتم روح و روان شحنه را نقـش نگـ   يگرين و ديگوهر ثم موافقت محتسب را

  .دهد يمجلوه تر  بزرگرا شان  شوهرانها با  آن ييوفا يب هم انيب نيكه هم) 369- 368: همان(
 رزايدر اثر م يرا كه قاض يو اصطالحات يهمان عبارات عرب باًياست كه تقر توجه جالب

در  يواژگـان مشـابه   نيـ عالوه بـر ا . مينيب يم زيوم ندر متن منظ آورد، يبرخوردار بر زبان م
 چـون  هـم  يحمـام  زن و كنـد  يمـ  داللـت  آنان بيفر و مكر بر كه رفته كار بهاشاره به زنان 

 با زين شوهرانشان نزد زنان قرب و ارج. است شده دانسته جادو ةشمام استاد و جادو ةشمس
  .شده است انيآمده ب القلوب محبوبدر متن  چه آن به كينزد يعبارات

 و مختلـف  ياجتمـاع  يهـا  گـروه  منـافع  اخـتالف  و زيتمـا  از نشان متن يزبان فيتوص
مؤلف  يدار طرف و مردان و زنان انيم اختالف. دارد خاص يا عده نفع به مؤلف يريسوگ

نشـان   سندهيزنان داستان و نو ياز سو بيمكر و فر يها متضاد واژه ياز مردان با كاربردها
ـ  رزايم نيچن مه. شود يم داده در زبـان   ليـ و ثق يبرخوردار با گزاردن كلمات و عبارات عرب
 يطبقات اجتماع يساز بر جدا ينمبت كه ،را يصفو عصر در جيرا يها از گفتمان يكي يقاض
، در متن است بوده طبقات گريد از يقاض و ،يروحان ،عالم قشر دانستن برتر و گريد كياز 

  .كند يخود وارد م
  

  ينامتنيب ريتفس. 6
 يارتبـاط  يدادهـا  رخ بـر  يارتباط داد رخ هر آن در كه داند يم يتيوضع را تينامتنيب فركالف

 خـود  انينيشـ يپ عبارات و كلمات يريگ كار به از سندهينو كه چنان. است يمتك خود از شيپ
 اورديـ ب قـول  نقـل  هـا  آن از ايـ  كنـد  اشـاره  متون ريسا به آشكارا كه بسا چه و است ريناگز

)Fairclough, 1992: 117(. مشترك عناصر قيطر از سو  كيارتباط از  نيدر داستان حاضر ا 
 چهـارچوب داسـتان   كيـ بـا آمـدن در دل    گـر يد يمكر زنان و از سو يها داستان گريد با

  .صورت گرفته است
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 يبـرا  زنـان  تـالش  و مـردان  و زنـان  انيـ م قدرت ينابرابر تيحكا نيدر ا ياصل ةمسئل
 يهـا   هدور در مكـرراً  گرچـه  مضـمون  نيـ ا. است شانيا بر اليان و استبه شوهر يينما قدرت

 يها گفتمان ريبه سا توجهبا  يمكر زنان تكرار شده، اما در هر عصر يها تيمختلف در حكا
 در. اسـت  افتهي ظهور گريد يا گونه ها به موجود در جامعه، و به تبع آن در متن، و در كنار آن

مكر زنان است، در كنار گفتمان  يها داستان ةننديكه مؤلف و آفر ،زن  ضد گفتمان زين متن نيا
آشـكار   يحضـور  داستان چهـارچوب اما در  ست،يحاضر آشكارا ن تيكه در حكا يگريد

 يارتبـاط  يدادها رخ ةاست كه در آن هم تيمتن انيهمان م تيوضع نيا. شود يدارد، ظاهر م
ـ   .)129: 1991 پس،يـ ليو ف ورگنسني(ند ا يمتك خود از شيپ يدادها بر رخ دو  نياخـتالف ب

گفتمان داستان چهـارچوب  . ها دانست گفتمان نيتوان تضاد و تنازع ب يگفتمان مذكور را نم
 مانـده  جـدا  معشـوقش  از كه بايز ةشاهزاد. ستيزن ن  وجه ضد چيه به تيحكا نيا برخالف
 دارد، او از گـرفتن  كـام  قصـد  كـه  را مـالح  ياخالقـ  اتيكند با آوردن حكا يم يسع است،

 توجـه  بـا يو سـخنان ز  اتيـ گرچه حكا. )351: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم( كند منصرف
انـدازد،   يمـ  قياش به تعو برآوردن خواسته يبرا راتالش او  يحد  كند و تا يمالح را جلب م

و مكر  ييوفا يب بر يمبن ياتيحكا بايز جواب در زيمالح ن. دارد ينم طور كامل باز را به ياما و
تـوان كـل    يمـ  ،رو  نيـ ا  از. هاسـت  آن از يكـ ي زين زن سه مكر تيكند كه حكا يزنان نقل م

 بـا  مقابلـه  درشهرزاد  زين جا آن در .ديسنج شب كي و هزاربا  يحد را تا »بايرعنا و ز« تيحكا
 زين را زن ضد يها داستان كار نيا خالل در و كند يم انتخاب را ييگو داستان زن ضد گفتمان

واحد داشته  يا سندهينو شب كي و هزار خالف بر القلوب محبوبجا كه  از آن. كند يم تيروا
آن  ةسـ يتـوان از مقا  يم را امر نيا. دارد يبارزتر نمود گريد كي در گفتمان دو يدگياست، تن

اش بـا   از عناصـر مكـر زنانـه    يكـ يكـه   ،شـب  كي و هزار يها داستان نيتر زن از ضد يكيبا 
سـوم تـا    و شصـت  و نهصـد  يهـا  در شـب . افـت يمشترك اسـت، در  القلوب محبوب تيحكا

 ةقصـ « يفارسـ  ةشـود كـه در ترجمـ    يم تيروا يداستان ك شبيو هزارهشتم  و هفتاد نهصدو
 يكـه از شـهر   ،به قمرالزمـان  يقصه زن گوهر نيدر ا. نام گرفته است »يقمرالزمان و گوهر

زند تـا   يبه شوهرش م ييها نگريبازد و ن يدل م ،است به بصره آمده يدور به طمع وصال و
ـ  انيـ اسـت كـه م   ياو نقبـ  رنگين نيتر بزرگ. زديهمراه معشوقش از شهر بگر خـود و   ةخان

كـرد بـا    يبا و يچه زن قاض آن هيشب يا زند و معامله يم ،اوست يگيكه در همسا ،قمرالزمان
 يزنـدان  را او قمرالزمـان  پدر اما د،يآ يزن نزد قمرالزمان م تيحكا انيدر پا. كند يشوهرش م

ـ  يم كشـد   يهمسـرش را مـ   يسـپارد و مـرد گـوهر    ياش آمـده مـ   يكند و به شوهر كه در پ
 يمصــر يهــا  داســتان را از قصــه نيــا تمــانيل .)208- 176، 6 ج: 1383 ،شــب  كيــهزارو(
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چنـدان   نـه ( هفدهم اي شانزدهم قرون در داستان نيداند و بر آن است كه ا يم شب كي و هزار
كتـاب اضـافه شـده     نيـ به ا )را نوشت »بايرعنا و ز«برخوردار داستان  رزايكه م يدور از زمان

  .)277: 1379 ،ينيثم(است 
 يفارسـ  اتيـ ادب تـر  در متـون كهـن   كند يم شوهرش كار در محتسب زن كه يا لهيح
كـه   ،يعـوف  اتيالروا لوامع و اتيالحكا جوامعكتاب  پنج و ستيب فصل در. دارد يا نمونه
 يمـرد  نينش هيباد يزناست كه اختصاص دارد، آمده  شانيا يدهايزنان و ك يها به مكر

مـرد را در   رسـد  يو چـون شـوهر سـر مـ     بـد يفر يمـ  خواند، يم النسا ليحرا كه كتاب 
 غضـبناك  و ناباور شوهر كه  يهنگام. برد يو شوهر را بر سر صندوق م كند يم يصندوق

 و آورد يمـ  ادشي به را تنشكس جناغ و بستن گرو زن خواهد، يم او از را صندوق ديكل
 زن سـه  مكـر  داسـتان  مانند هم تيحكا نيا در. كند يم دور خانه از را شوهر لهيح نيا به

در  خوانـد  يمـ  النسـا  ليحكه كتاب  يو مرد اند دفاع يب زنان يها يگر لهيح برابر در مردان
 ديـ ايب ريرتح حد در كه است آن از شيب زنان ةليحكه مكر و  كند يداستان اعتراف م انيپا
  .)743-741، جزء دوم از قسم سوم: 1386 ،يعوف(

 يكـار  بيـ شوهران بـه فر  رايز است زنان نفع به باًيتقر كه ،را زن سه مكر تيحكا انيپا
 ،اتيـ الحكا جوامـع  پـنجم  و سـت يتوان با فصـل ب  يم ،شوند يبرند و مجازات نم  ينم يآنان پ
 »مكر زنان« يداستان ةو حلق ،)97- 95: 1381 ،يسمرقند يريظه( سندبادنامه اتيحكا يبرخ
 ،كتاب است نيكه برگرفته از ا ،)217- 169، 4 ج: 1383 ،شب كي و هزار( شب كي و هزار

شـود، امـا    يمـ  ديـ زنان تأك ييوفا يو ب يگرچه بر مكار اتيدست حكا نيدر ا. مقايسه كرد
ـ  زيـ شان ن يخوردگ بيبه فر ياند و حت دفاع يها ب مردان در مقابل آن البتـه در  . برنـد  ينمـ  يپ
رسد، اما در  ياعمالش م يكار به سزا انتيخ زكيكن تيدر نها سندبادنامه داستان چهارچوب

 گفتمـان  كـه  اسـت  يريمقابل تصو ةنقط داستانِ چهارچوباصوالً زنِ  »بايرعنا و ز«داستان 
  .دهد يزن ارائه م  ضد

  
  يگفتمان ليتحل. 7

 در آن ليـ تحل بـه  اكنـون  ،ينامتنيب ريو تفس يزبان فيداستان در سطوح توص يپس از بررس
 .ميپرداز يم ينييتب سطح

و  يشناسـ    يهسـت  نظـام  از گـرفتن  الهام با ،يصفو عصر غالب گفتمان و يشگينظام اند
كـه ماننـد    يبازتـاب . داند يم يمعنو عالم از يبازتاب را يماد عالم ،يشاصفويپ يشناس معرفت
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و فساد در  يتعادل يهرگونه ب زمينه نيدر ا. رديگ يم الگوجزء از عالم باال  به جزء قيدق يديتقل
 يهـا  يماريب يها، حت يرانيها، و ينابسامان همةپس . فساد در آسمان است ينوع ةجينت نيزم

راه اصالح آن از  يگانهو  رنديگ يم قرار يعلو عالم نيتمرد از قوان ةدر زمر يو روان يجسم
اسـت كـه    يشگينظام اند نيبه ا توجهبا  .)Reid, 2000: 30-40(است  يبردن شر و بد انيم

و زن شـحنه   يزن قاضـ . ابـد ي يمـ  معنـا  شوهرانشـان  بـا  داسـتان  زنـان  انيم يگوهاو گفت
 ايـ ) 374- 373: 1373 ،يبرخـوردار فراهـ   رزايـ م(نـاك   شبهه ةشوهرانشان را به خوردن لقم

به  يجسم يها يماريب. دنكن يتعادل يآنان را متهم به ببه اين روش كنند تا  يهم متم بد يغذا
كـه   يزمان ،يرو  نيا  از. )374: همان( كار بودن فرد دارند از گناه ينشان كنند بروز كه يليهر دل

 يدار طـرف  آنان از گانيخانه و همسا ةكنند، خدم يشان را متهم به جنون و سرسام م شوهران
 .)381: همـان ( دنـ ده يكنند و به آنان مجوز ضرب و شتم و رانـدن مـردان از خانـه را مـ     يم

 ينـوع  يوانگيـ كنـد كـه جنـون و د    يثابت مـ  يمفهوم عقل و جنون در عصر صفو يبررس
عالم  نظمِ زنِ برهم و طانيش ةشد ريتسخ ضمر نيو فرد مبتال به ا هشد يم شناخته يناهنجار
 در كلمـات  نيـ ا ييپس بار معنا. شده است يدشمن شاه و خداوند محسوب م تيو در نها

  .)373: همان( است جيما را ةاست كه در زمان يزيتر از چ يمنف او همسر و يقاض ذهن
 از يكـ ي. ديكشـ  يمـ  دوش بـه  خـود  بـا  را يفراوان آفات يصفو عصر يشگياما نظام اند

 يجا يخرافات در جا .)31: 1388 ان،يشعرباف(خرافات بود  يفرهنگ يماريب نيا بارز سطوح
كتـاب   اوردنيـ معطـل كـردن نجـار و زن ن    يبـرا  يقاض. شود يم دهيد» مكر سه زن«داستان 

شود زن و شـوهر لـذت    يباعث م ييدارد كه خواندن دعا يم انيكند و ب ياش را بهانه م هيادع
 دوران ةروزمـر  يدر زندگ ينيو اوراد د هياستفاده از ادع البته. را تجربه كنند يتر شيب يجنس
ـ  و امور نيتر كوچك يبرا يحت كه بوده باال يحد به يصفو  نيتـر  يخصوصـ  و نيتـر  يجزئ
كـه عالمـه محمـدباقر     سـت ا رو نيهمـ  از. است شده سفارش مخصوص يدعا زين مسائل
 طيبـه محـ   يخاصـ  يوابسـتگ  باورهـا  گونـه  نيا. كند يم فيتأل را نيالمتّق ةيحلكتاب  يمجلس
. يضثر بوده است تا در بزرگان جامعه مانند قاؤتر م شيدارد و در مردم عامه ب انيرانيا يمذهب
  .كنند ياستفاده م مطالب نيا ازشان  ردستانيقدرت در نظر ز جاديا يبرا ها آن ،گريد انيب به

و محتسب در برخـورد بـا    ياست كه زن قاض نيا ينيد عاميانة باورهايمظاهر  گرياز د
بـا   انـت يخ منظر نيدانند و از ا  يم يرا سبب عقوبت اخرو يياعتنا يو ب ييوفا يفاسقانشان ب

كوچـك شـمرده    ياست، در قبـال عقوبـت اخـرو    يو فساد در عالم هست يتعادل يبكه  نيا
استدالل  شد متذكر جا نيا در ديبا كه يا نكته. )370: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(شود  يم

بـر طبـق   . كننـد  ياز آن اسـتفاده مـ   شيبـه مقصـود خـو    دنيرس ياست كه زنان برا يغلط
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 مـردم  ةعامـ  ةاسـتفاد  يكه اتفاقـاً بـرا   المعارف معمجاز جمله  يعصر صفو ينيد يها كتاب
 ريـ غ بـه  نظـر  كـه  يشوهردار زن« به نسبت ياله غضب بر يمبن يثياحاد است، شده نوشته
 اسـت  شـده  آورده »كنـد  يشـوخ  نباشـد  مـالكش  كـه  يزن با كه يمرد و كند، خود شوهر

  ).537- 504 :1379 صالح، محمد بن عيشف  محمد(
مقامات  يها رفتارها آن نيشده و از بارزتر جيعصر را نير اد ينيها از مباحث د يبدفهم
و شحنه و محتسب،  يقاض از سوياستفاده از قدرت   سوء. است مردم با انيصفو يحكومت

 نيـ ا يهـا  نمونـه  از يمعنـو  زجـر  و عقوبت به مردم ديتهد و ينيو توسل آنان به مظاهر د
 ،يقاضـ  ياكارير .)373- 372: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم( است ياخالق هاي نابساماني

 يو معنو ياستفاده از مقام ماد  سوء نيا يداستان است، در پ ةعمد يها فياز موت يكيكه 
و نـه  ، ياجتمـاع  يبرخوردهـا  در ينـ ياز عبـارات د  يمكرر قاضـ  ةاستفاد. شود ينمودار م
پـول  به طمع  يقاض. دهد يرا نشان م شيخو يحفظ شأن مذهب يتالش او برا ،يخانوادگ
 انيـ ب ينـ يد يشناسـ  فـه يوظ ي، اما آن را نوع)370: همان( دهد ميمرد نجار تن  ةبه خواست

دانـد   يمـ  و است معترف شيخو يمال فساد به خود ريدر ضم يقاض. )371: همان( كند يم
 ببـرد؛  انيـ م از را او منفعـت  و رديـ گ قرار او اطيبرابر عقل و احت كه طمع ممكن است در

 هـم  يقاضـ  ياجتمـاع  شـأن  بـا  و ،است مذموم نيد در ،است يخالقا يلتيكه طمع رذ نيا
  .)همان( است متقابل

 گرانيد يبه مال و زندگ يراحت به كه است اديز يحد به داستان نيقدرت شحنه در ا
كـه فـوت شـده     يارمن يفرد ةو شحنه به خان يرفتن قاض تيحكا. كند يم يدراز دست

كه از خون خوك فـراهم شـده قابـل     ييضبط اموال او جهت حاكم و خوردن غذا يبرا
؛ 411: 1336 ه،يـ تاورن(بـه نفـع حكومـت     رمسـلمانان يضبط امـوال غ  .)همان(اعتناست 
 ارائه ياجتماع نقش نيا از زيانگ نفرت يريو ستم به اهل خانه تصو )230: 1346سانسون، 

تـر   شيب زين انينسبت دادن آن به ارمن واز خون خوك  ييپخت غذارسد  نظر مي به. كند يم
به مـال   يدرازدست. در داستان آورده شده است يرانيادر فرهنگ  يمنف ييبه جهت بار معنا

 خوردن دليل به فقطو  تصاحبرا  مانيتياموال  ةهم يمقامات دولت. شود يمطرح م زين ميتي
 آورده اسـتدالل  نيـ كـه در كـل ا   يطنـز . كننـد  يمـ  مطـرح  را شبهه بحث كوچك يا لقمه

 يزمـان  فسـاد  نيـ ا. شكافد يفساد آن دوره را م يسرطان ةاست كه غد يزيت شتريشود، ن يم
 چنـدان  رانيا ةانيعام اتيو محتسب در ادب ،شحنه ،يقاض نام ميشود كه دقت كن يم پررنگ
اسـت كـه در    يهمه در حال نيا. اند معروف ،يمال فساد ژهيو به فساد، به و ستينام ن خوش

ـ حلدر  هژيـ و آن دوران، بـه  يو اخالق يثيكتب حد ـ  ةي  بـاب  در ياديـ ز سفارشـات  نيالمتّق
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در قـرون   هيصـوف كـه   يتيرهبـان حال از  نيو حالل شده است و در ع زهيپاك يها يخوردن
در كتـاب   نيچنـ  هـم  .)32- 31: 1379 ،يمجلسـ ( است شده داده حذر اند كرده جيقبل ترو
الل، حـ  يروز ه،يدر بـاب حقـوق همسـا    ياديز ثياحاد العوارف مخزنو  المعارف مجمع

 اسـت  شـده  نقـل  گـرا  جـنس  هم مردان و زنان و زناكار، خوار، شرابمذمت حرام، مذمت 
  .)537- 504: 1379بن محمد صالح،  عيمحمد شف(

 اسـت  بـوده  ياجتمـاع  معضالت از يكي يصفو ةدر دور ونياز بنگ و اف عيوس ةاستفاد
 ،داستان نيا در شانيدرو انيدر م يفساد اخالق نيوفور ا .)852- 851 ،2 ج: 1372شاردن، (

 يصفو ةدوام جامع. تأمل است يجا زين ،باشند داشته التزام ياخالق اضتير ينوع به ديكه با
  .داردنياز تر  شيب يها يبررساست كه به  يا مسئله ينيو د ،ياخالق ،يمال يبا تمام فسادها

داسـتان   نيـ ا زن  ضـد  گفتمـان  و زنـان  مكر ةمسئلبه  ليتحل نيا بخش نيتر مهم اما
 تيجنسـ  يشناسـ  جامعه در كه ييها هينظر كمك بهاز داستان را  هيال نيا. شود يربوط مم

 كيـ هژمون يمردانگ مفهوم و زنان مطالعات نظران صاحب يآرا نيچن هم شود، يم مطرح
  .ميكن يم يواكاو
 ياجتمـاع  ــ  ياقتصاد يها انيجر ،ياجتماع علوم در يا دهيپد چيه يبررس ،كانل نظر از
 ريپـذ  امكان تيجنس از يجامع ليتحل بدون يشناس و روان ،يشناس شناخت ،مختلف جوامع

دو جنس  يجداگانه برا يتيها هو هزاره طي يتمدن بشر .)Donaldson, 1993: 653( ستين
 يبشر يها فرهنگ كثرا. از آنان داده است كيبه هر  يگاهيجا يكرده و در هر نظام فيتعر
ـ  مونيسـ . اند، نه در كنار هم دهكر فيرا در مقابل هم تعر تيدو هو نيا وار در كتـاب  ودوب

 ينكته پافشـار  نيبر ا ،يبشر يها فرهنگ اكثربودن  مردساالر ةينظرضمن طرح  جنس دوم
 گـاه يجا تواننـد  ياند و لذا نم شده يتلق »يگريد«عنوان  كرد كه زنان از نگاه مردان همواره به

 سـم ينيدر گفتمـان فم  .)664- 659 ،2 ج: 1382دوبـووار،  ( آورنـد  دسـت  به را خود ةستيشا
 يبرتر مردان ةهمكه در آن  شود يم فيتوص ينظام اجتماع كيدر اصل  يمردساالر كاليراد

 از خاص يفيتعر ةارائآنان با  .)159 :1383ون زونن، ( كنند يم سركوب را زنان ةهمدارند و 
جـنس در   نيـ بـه ا  يبخش مردان است، درصدد قدرت يبرا يعال يكه جامع صفات ،يمردانگ
 شـود  يم ديتول كيهژمون يمردانگ مفهوم ،زمينه نيدر هم. خاص هستند ياجتماع ةطبققالب 

خود را در  يتا بتوانند برتر رند،يآن صفات قرار گ چهارچوبدر  شود يو از مردان خواسته م
 فيـ تعر اسـاس  بـر  .)Connell and Messerschmidt, 2005: 829-859(جامعـه حفـظ كننـد    

 خشـونت،  ،يدرون تيهدا شجاعت، مانند ييها ارزش شاملصفات  نيا ستونسك ايشيپاتر
و محكم و قدرتمند بـودن   ،ييماجراجو ،يگروه انسجام ،يفن يها مهارت سلطه، استقالل،
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 ةسـلط  ينظـام مردسـاالر   نيـ در درون ا .)Donaldson, 1993: 644( ذهن و بدن است در
حفـظ   نينمـاد  يهـا  و بـا روش  شود يم حاصل يريپذ جامعه قيطر از زنان اديانق و مردان

 كنـد  يمـ  جلـوه  يعـ يطب آن ةسلطافراد تحت  ينظام برا نيا يروش، دعاو نيبا ا. گردد يم
 ييها تيها و روا داستان ك،يتئور يها چهارچوبمتعدد،  يها گفتمان .)44: 1387عطارزاده، (

 نيـ ا. شـود  يمـ  ديـ بازتول تيجنسـ  از فيتعر مقام در شوند يم گسترده ها رسانه از سويكه 
  .)52: همان( دارند نقش تيجنس فيتعر و تيهو نييتع در اتيحكا و ها داستان

 اند كرده يبررس رانيا در خاص طور بهزنان را  يخيو تار ياجتماع تيكه وضع يكسان
 نـه يعنصـر ماد  ،رو   نيـ ا  از. مذكر است يخيتار ،اسالم از پس ژهيو  به ،ما خيتار كه اند آن بر
 يزنـدان  سـراها  حـرم  ةپـرد زنـان در پـس   . ابـد ي ينم ييو خودنما تيابراز هو يبرا ييجا
 رانيـ مطلـب را خـاص ا   نيـ ا يرضا براهن. رسد يم انيبه پا زيچ همهو با مرگشان  اند يابد

 »ميا نداشتهو ما  اند داشته زابتيو ژاندارك و ال نبيز گريد يها تمدن«: دانسته و گفته است
 رانيـ خاص ا نيا ديترد يب .)172: 1387 ان،يليجل و يسجاد از نقل به، 14: 1386، يبراهن(
 و بـوده  ريدرگ آن با پدرساالر جوامع سراسر كه است يجهان يباور يزيست زنبلكه  ست؛ين

  .)172: 1387 ان،يليو جل يسجاد( هستند
اول  ةيدر ال. شود يم ميتقس هيال چند به داستان نيزنان در ا يبازنمود گفتمان رو،  نيا  از
كننـد و   يم ستم گرانيشان به د يظرافت و زنانگ ةشوند كه در پرد يم ميترس يگر لهيزنان ح

 يكـار  سـتم  و يگر لهيح نيا البته .سازند يم مغلوب شيگفتمان غالب را با قدرت پنهان خو
 در امـا  م،يـ ا داده نشان را آن تينامتنيب بخش در ما و دارد ياديز نمود انهيعام يها داستان در
 يموجـودات  يپارس ادب كهن متون از يبرخ در زنان. ستين سابقه كم زين يفارس اتيادب كل
. اند  شده دانسته طانيش همكار و اريدست گر، لهيح ز،يشرانگ ،عقلال ناقص اعتقاد، سست وفا، يب

 زنان ةدربار يشياند مثبت تينها. رندياس مردان دست در كه داند يم يچارگانيب را زنان يغزال
 باعـث  باشـد  پارسـا  و بـر  و فرمان بايآمده كه زن اگر ز يسعد بوستاندر  متون نهگو نيادر 

  .)163: همان( بود خواهد مرد سعادت
 كند يم ميترس يزيانگ نماد شهوت عنوان به زن از يهيكر ةچهر ابسال و سالماندر  يجام

را بـه  از زن داشـتند و او   ونـان ي ةفلسـف است كه در  ياز تصورات و توهمات يكه همه ناش
 ياسالم ةفلسفاست كه بعد در  نيو هم كردند يم فيتعر» العقل ريالشعر قص ليطو«موجود 

 يوانيـ گذاشـته و او را ح  فيـ رد كيـ را در  وانيـ زن و ح اسفاررخنه كرده و مالصدرا در 
 او از زين يسبزوار يمالهاد و) 47: 1382 ،يتوكل(است شده  دهينكاح آفر يكه برا داند يم
مواهب  گرياصل و مبدأ خلقت زنان را چون د يبرخ .)56: 1384 ن،يام( تاس كرده يرويپ
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اسـت   يكاشان يآقا مالعبدالرسول مدن نانياز جمله ا. اند مردان دانسته شيمصالح و تع يبرا
  .)49: 1382 ،يتوكل(را نوشته است  هيحجاب ةرسالكه 

هـر   يجا واژه به نياخواند و با استفاده از  يزن نجار را باكره م يداستان قاض نيا در
 شــود يمــ ادآوريــزعــم گفتمــان غالــب را  و نجابــت زن بــه يپــاك تيــاهم گــريد ةواژ

از نجابت همسر خـود، خوانـدن    نانياطم يدر پ يقاض .)375: 1373 ،يفراه برخوردار  رزايم(
ز زنانه، پرده ا يگر لهيبر اثبات ح  تكرار، عالوه نيهم. اندازد ينجار و زن را بارها عقب م ةخطب

 ميكه توجه كنـ  ابدي يدوچندان م تياهم ينكته زمان نيا. دارد يبرم يعصر صفو يفساد اخالق
 ازيـ ن ابـراز  در مردان نظر بهكه  يصورت اند؛ در شده هيتوص ييهمواره به پارسا اتيزنان در ادب

حقـوق   انيدر ب يعالمه مجلس يدر عصر صفو .)77: 1380كلهر، ( اند بوده آزاد خود يجنس
 رسول حضرت از نيالمتّق ةيحلدر  يو. آورد يگرد م يفراوان ثياحاد گريد كيهر بر زن و شو

  .)77: 1379 ،يمجلس(صد برابر حقوق زن بر مرد است  زن بر مرد حقوق كه كند يم نقل
 و يزندگ تداوم يبرا شوهر و زن و باشد دوطرفه ديبا محبت به ازين كه اگرچه نيچن هم

مردان  يفارس اتيادب و ها المثل ضرب در اما ازمندند،ين آن به نسا كي طور به آن به يبستگ دل
 انتظـار  دهـد   يم نشان يضمن طور به تيشكا نيا. اند داشته تيشكا زنان يمهر يهمواره از ب

 مـردان  كـه  ميابيـ  ينمـ  يمورد اما است، بوده تر شيب مردان يبرا زنان يسو از دنيورز مهر
زنـان باشـد،    يمهـر  يب تيواقع ةدهند نشان كه آن از قبل نكته نيا. باشند شده خوانده مهر يب
كه  ،ييوفا يب وجود نيچن هم. زن است ةجانب كياز مهر و محبت  مردان ةجامعانتظار  انگريب
  .)80: 1380كلهر، ( است شده ديكأتاست، در زنان مكرراً  يمهر يب يها از شاخص يكي

در » خواهان و عاشـق «عنوان  مرد بهو » خواسته و معشوق«عنوان  زن به گاهياشاره به جا
 ةاساس گفتمان غالـب در جامعـ   بر زين خواستن نيا ةنحو. شود يداستان تكرار م يچند جا

 دنيشـن  ايـ  دنيبا د فقطكه  رديگ يصورت م ،و پس از آن شيو البته پ ،يصفو عصر يرانيا
 و نـاز  و مرد ازين ةنحو. افتاده است يعشق اتفاق م ةجذبمرد  بعضاً و زن كي ييبايز وصف
 يفطـر  يو مـذهب  يچـه از جانـب تفكـر سـنت     و به قول آن عتيطب يكل قواعد از زن امتناع

 نيـ ا انيـ ب از آن طـرف . دهد يم يخواستن نيكه اصالت را به چن دارد نشانشود  يخوانده م
كـم كـردن    يمعشوق بد خواهد بـود، تـالش بـرا    يبه عاشق برا يتوجه يب تبعات كه فكر

 يعاطف روابط ةنيزم در غالب گفتمان كه كرد ريتوان تعب يم .ع زن بوده استو امتنا ييوفا يب
درصدد دست  يا دهيا نيچن غيمخالفت از جانب زن بوده و با تبل نيتر كم خواهان يجنس و
 درخـور  تيجنسـ  ياجتمـاع  يشناسـ  روان قالـب  در غـات يتبل نيا. است بوده آن به دنيازي

  .است قيو تحق يبررس
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 شهيهم عباس، شاه جمله از و ،يصفو شاهان كه است بوده اديز يحد هب يمقام خواهندگ
انـد و   دهيـ د يم شيخو يسرا حرم به ورود يبرا انتخاب قصد به را زنان شيخو يها قرق در
معضل  .)328- 327: 1363 روا،يگويف( اند زن شوهردار را درخواست كنند جرئت داشته يحت

رواج  رانيشدن مسائل ازدواج در ا ياز قانون شيتا پ رونيب از يخانوادگ ونديگسسته شدن پ
  ،كهخواهد  يم يقاض از فيظر ير با طنزجان زيداستان ن نيدر ا. داشته است

چـرا   ،ياد كنـ زكه م يآور يبه آن م فيلطا نيو ا يا دهيزن را قابل شبستان خود د نياگر ا
پس تو همه را . دارند اريبس نيمردم زنان بهتر از ا. همه خداناشناس و بدچشم بود نيا ديبا

  .)375: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(اد كن زم شانياز شوهران ا

 توجـه مـورد   اريزن و خواست او بس ،يقو يرغم وجود نظام مردساالر به ،كه جالب آن
مقولـه   نيبـه همـ   داسـتان  نيـ ا در مـردان  بـر  زنان ةغلباز  يبخش بزرگ. رديگ يمرد قرار م

زنـان   ازمنـد يمردهـا خـود را ن   يو جنس يجسم يازهاي، از نظر نگفتمان نيدر ا. گردد يبرم
در  نيچنـ  هـم  .)81: 1380كلهـر،  ( اسـت  مـرد  ازمندين زن ياقتصاد نظر ازو  دهند ينشان م
 يهـا  نـه يزم از يناشـ  كـه  ياقتصاد و يمال يبرتر ليدل بهمرد  ،يو خانوادگ ياجتماع ةعرص

 يآور نان يعني قدرت ابزار نيتر مهم به لحمس را خود ،است بوده مردان يبرا فراوان اشتغال
 زن نيب يمرئوس و سيئر اي يحاكم و محكوم يا در كل رابطه .)79: همان( است دانسته يم
 نيـ در ا كه آن شگفت. اند دانسته كوچك يخدا را مرد كه  ييجا  تا است؛ بوده برقرار مرد و

 ييزناشو ةاو از رابط تيرضا يشود، كه حت يم دهيشن زن ةروزان يها  خواست فقط داستان نه
 يجنس زدن پس از نشان كه مرد، از زن طبع شدن منحرف به اشاره. است بوده تيحائز اهم

و بـه  ) 42- 41: 1387فـرد،   يغفـار ( دارد يزنـدگ  در ياخالقـ  يناسازگار جهينت در و آنان
 گفتمـان  نبـو يعنـوان تر  به ،كه از طرف نجار يكار راه زياست و ن دهيانجام يزن م يگر لهيح

 يش و تشـنگ عط جاديا و زن از مرد يدور يعنيشود،  يارائه م ،داستان نيا در مردانه غالب
فراتر از آن زن  .)376: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(تأمل است  درخور اريدوباره در زن بس

هـا   نيا ةهم. كند رونيكند كه او را بزند و از خانه ب يم دايشوهرش مجوز پ يزناكار ةبه بهان
از دهان  و زديخ يبرم يمردساالر يكه از گفتمان قو رديگ يداستان قرار م ياصل اميدر برابر پ

  .داند يعقل مال ناقصو زنان را  ديآ ير درمجان
آنـان در   تيزنـان و محـدود   ياجتمـاع  يزندگ طيمح به يگفتمان ليتحل يبعد يةال در
 رانيدر ا تيگفت جنس ديمنظر با نيا از. شود مي توجهدر داستان  گرانيارتباط با د يبرقرار

 بوده كنترل تحت خانواده در ازدواج از قبل تا دختر. است بوده روابط ةكنند محدود ريمتغ كي
 يبرقرار به چهارچوب نيامكان را داشته كه خارج از ا نيا تر كم يخانوادگ ارتباطات جز به و
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زن معقـول  « يصفو عصر ةجامعدر  جيرا يها ارزش بر بنا .)80: 1380كلهر، (ارتباط بپردازد 
 .)629: 1336 ه،يـ تاورن( »باشـد  محفـوظ  و مسـتوره  تـر  شيبود كه ب يو محترم كس بيو نج
 در و گذراندنـد  يمـ  خانه در را خود وقت تر شيزنان افراد ثروتمند و متشخص ب ،نيبنابرا

  رفـت  شب در االمكان يحت بودند خانه از خروج به مجبور ضرورت حسب بر كه  يصورت 
  و در شـدند  يسوار بر اسب م معموالً بودند روز در حركت از ناچار اگر و كردند يم آمد  و

 جلـو  و عقب از سرا مستخدم بود، چند نفر خواجه كيدر دست  غالباً اسب ةدهن كه  يحال
 كردنــد يمــ خلــوت مــردان وجــود از را معبــر كــرده، حركــت دســت چــوب كيــ بــا او
خالف زنان متشخص و ثروتمنـد،   بر .)83: 1391 ،يسيادر از نقل به 121: 1348  ،دالواله(

اگرچـه  . برخوردار بودند يتر شيب يو تحرك اجتماع يجامعه از آزاد نييپا يزنان قشرها
ـ  يزنـدگ  ياز تنگناها رانيزنان ا يزندگ تيمحدود ،شاردناز نظر   يكشـورها  ةهمـ  ةزنان

  .)1310، 4 ج: 1372شاردن، ( است تر شيب گريد
جـدا بـود و    يرونياز ب كامالً ياندرون و بودند بلند اريبس ها خانه يوارهايد كه رانيدر ا

 كه يمحافل تنها بود، كم اريبس ياجتماع ةكه حضور زنان در عرص يدر عصر صفو ژهيو به
و رفـتن بـه حمـام بـود      يليفـام  يو عـزا  يجستند محافـل عروسـ   يم شركت آن در زنان

. شـود  يمـ  آغاز حمام از زين داستان نيا يكه گره اصل نيكما ا .)1420، 4 ج: 1372شاردن، (
 روز از يمين كه بود ياريبس زنان تجمع محل ها، خانه در نقش قهوه ،زنانه يعموم يها حمام

 شهر اخبار و دادهايرو نيتر تازه ةدربار گوو گفت به استحمام ضمن و ماندند يم جا آن در را
 دنيكشـ  شـربت،  دنينوشـ  بـه  ،ندآمد مي نهيزخ رونيب به استحمام از پس. شدند يم مشغول

خـود   يرنـگ كـردن مـو    ايو  ،حنا گذاشتن، سرمه زدن لياز قب يشيآرا يكارها ايو  ،انيقل
 رنـگ ين و خدعه گرفتن اديحمام محل  ،ها نيعالوه بر ا .)639: 1336 ه،يتاورن( پرداختند يم
  .گريد كي با زنان ييآشنا يبرا جا نيتر موجه البته و است بوده زين

در . شـود  يداستان محسوب مـ  ياصل يها زنان از كانون رامونيپ يبه مسائل جنس توجه
. كننـد  يخود استفاده م ةليبرد مكر و ح شيدر پ يداستان مكر سه زن، دو زن از مسائل جنس

خاص برخي از  توجهاز  يجنس يرويباال بردن ن يخاص برا ييخوردن غذا ايبه دعا  توجه
ـ  يدر عصـر صـفو   مخصوصاً. دارد نشان يجنس يابي به كام انيرانيا شـاهزادگان و   نيو در ب

آن روزگار  يعلم پزشك. رفته است يكار م به يجنس يقوا تيتقو يبرا ييها روش انيدربار
از  .)649، 2 ج: 1379 وس،ياولئـار ( سـت ا برده يبهره م زمينه نيدر ا روزاياز مواد مخدر و ن

با اسـتفاده از هـر روش    يدر مسائل جنس ييجو ذتتوان گفت ل ينزد برخي م درمنظر  نيا
هـا   داسـتان  يهـا  تيكه شخصـ  نيبا وجود ا. بوده است زيجا يكيزيو متاف ،يكيزيف ،يپزشك
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نبـوده و در   سـر يآنـان م  يكنند، به زبـان آوردن آن بـرا   يفكر م اريبس يحول مسائل جنس
 يزمـان  مسـئله  نيـ ا .شـود  يگـردد، مطـرح مـ    يبازم يكه به بهداشت عموم يا قالب مسئله

 كـه  جاسـت  آن و ميكنـ  يبررسـ  يمذهب  ـ  يميتعل متون در را مسئله نيا كه ابدي يم تياهم
 در نيالمتّق ةيحلدر كتاب . ميابي يم مسئله نيا به نگاه يچگونگ و انيب ةنحو در قيعم يتفاوت

 دشـو  يمطالبي نقـل مـ   يجنس مسائل گونه اين تيفيك بارةدر »مجامعت و زفاف آداب انيب«
 يو. كنـد  يم نقل يفراوان ثياحاد ازدواج لتيفض انيب در عالمه. )71- 70: 1379 ،يمجلس(

 يحت .)65: همان( شمارد يم نيد نصف حفظ سبب را آن و داند يم غمبريپ سنت را ازدواج
ـ   «: كه كند ينقل م) ع(  باقر اماماز  كـه   يدو ركعت نماز كه كدخدا بكند، بهتـر اسـت از عزب

 نكـات در آداب نكـاح   زيـ ن .)66- 65: همـان ( »باشـد  روزه روزها و بكند نماز تمام ها شب
 خوانـدن و  ،يعروسـ  يبـرا  مـه يدادن ول عقـد،  ةخطباز جمله زمان  كند؛ يرا ذكر م يفراوان
  .)70- 69: همان( معروف يها خطبه
شود و  يعنوان م يخيتار يا از منظر زن شحنه مسئله يجنس يطلب تنوع ها داستان نيا در

پـرده از   نيچنـ  هـم . شـود  يم محسوب شيخو كار هيتوج يو يبرا ايگو بودن يخيتار نيا
در متن داستان  ييگوو گفت نيداستان با آوردن چن ياصل يراو. دارد يقدرت زنانه برم ينوع
  .)378: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(كند  يبدان قدرت اذعان م ينوع به شيخو

دوره  نيـ ا يتيجنسـ  خيتـار  يز مسـائل اصـل  ا يكـ ي ها داستان اين در يجنس يطلب تنوع
بـه او   ياست و مـرد  يگريكه زن از آن د يمواقع نيدر چن مخصوصاً. است شدهمحسوب 
در  يكه زن نقش نيا با كه است نيا در نكته). يمانند زن محتسب و زن قاض(دوزد  يچشم م

 حاصل. ودش يدر روابط نامشروع شناخته م يو متضرر اصل مقصرخواسته شدن ندارد،  نيا
 ژهيو به گفتمان آشكار يها هيال در زنان بر مردان يچرا و چون يب تيحاكم فشارها نيا يتمام
 ضـعف  نيچنـ  هـم  و، )79: 1380كلهر، ( مرد برابر در زن بودن سالح يب و ياقتصاد نظر از

اسـت، حركـت زنـان     شـده  يزنان شمرده مـ  ريكه از عوامل تحق ،مرد برابر در زن يجسمان
 يمايبر س ييجادو ينقش اندك اندك ،رو نيا از. است بوده يگر لهيح و ،بيفر ،رمك يسو به

  .)170: 1387 ان،يليجلحسني  و يسجاد( است دهشآنان حك 
 ،ياخالقـ  و يفكـر  انحطاط ان،يصفو يشگياند نظام رامونيپ نكات نيا يتمام ييبازگو

و در آخـر   ياجتمـاع  يآنـان در زنـدگ   يهـا  تيمحدود و زنان به يتيجنس نگاه ،يمال فساد
كـه   ،داسـتان  ياصل ةيال يبازشناس يما را برا ريداستان، مس نيدر ا يجنس يرفتارها يبررس
گرانـه،   لـه يبرخـورد ح . سـازد  يكند، هموار م يزن را متبادر م غالب و مردانه و ضد يگفتمان

ـ  يزنان در برابر شوهرانشان كـه آنـان را خالصـانه دوسـت مـ      تيمسئول يو ب ،رحم يب د دارن
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از گنـاه آنـان چشـم     ايـ آنان نشده  يخطاها توجهو م) 381: 1373 ،يبرخوردار فراه  رزايم(
ـ  يبرابر زن سالم و عاشق را در ياند، مرد دهيپوش  ينـوع  بـه . دهـد  يوفـا قـرار مـ    يفاسد و ب

 نرم اريزن داستان بس  ضد ةيال. شود يم اتخاذ هيال نيهم در زنان برابر در موضع نيتر كوبنده
  .است كرده گسترده داستان كل رد را خود
 دييـ مهـر تأ  ليـ تحل نيـ دارد و بـر ا  تيـ اهم اريداستان از زبان زنان قصه بس يريگ جهينت

خـور   دل يحمـام  رزنيـ از دسـت پ  فقـط  و نه ستندين مانيخود پش يها كرده از نانيا. زند يم
برابر قـدرت   كنند و در يم نياش تحس يگر لهيو ح بيقدرت فر دليل ، بلكه او را بهاند نشده
ـ  يريـ گ جـه ينت نيداستان با ا يراو. آورند يفرو م ميو تسل مياو سر تعظ ريو تدب تـر بـه    شيب

زنان  نيدارد كه ا يخاص گاهيجا يرانينگ اهگذارد؛ چرا كه توبه در فر يزنان صحه م يديپل
  .ندا بهره ياز آن ب
  

  يريگ جهينت. 8
 اصـالح  و كـردن  آشكار د،يآ يم بر آن نام از كه گونه همان ،يانتقاد گفتمان ليتحل هدف

 سـنده ينو قصد انيم تضاد كردن آشكار ،رو  نيا  از. است جامعه در ينابرابر و يعدالت يب
  .ديآ شمار به كرديرو نياز زمرة اغراض ا تواند يم زين ديآ يبرم متن ظاهر از چه آن و

 يداسـتان  ياصـل  يهـا  فياز موت يكيكه  ميديد» مكر سه زن«داستان  يگفتمان ليبا تحل
. شده اسـت  ينيسوار و بازآفر القلوب محبوبكتاب  ةبر شاكل ،زنان ةليمكر و ح يعنيكهن، 
در بخش  سندهينو. استفاده كرده است زينداستان  نيتر ا كهن يلف از الگوهاؤم زمينه نيدر ا
ده از آن تا با اسـتفا  است، برده بهره لهيح و مكر يفضا ينيبازآفر يها برا هيآرا همةاز  يزبان

ـ  فاسـد،  مكـار،  زنان. بخشد تيزن را هو  مردساالر و ضد يگفتمان اصل ـ   يب رحـم،   يوفـا، ب
 ةيـ داسـتان ال  يسـطح  ةياند تا برخالف ال شده ريحال قدرتمند تصو نيالعقل و در ع ناقص

  .كند ييخودنما زنان ريتحق نيريز
 يشـگ ياند منظـا  رامـون يپ ياصـل  نيمضام كه ميديد يگفتمان ليتحل بخش در نيچن هم
آنان  يها تيمحدود و زنان به يتيجنس نگاه ،يمال فساد ،ياخالق و يفكر انحطاط ان،يصفو

  .استشده  دهيدر داستان گنجان يجنس يرفتارها يو در آخر بررس ياجتماع يدر زندگ
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